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Blå linje till Nacka
 Information från nya tunnelbanan. Juni 2020

–  Det är otroligt spännan-
de att få vara med om den 
här resan. Tiden då  
tunnelbanan till Nacka 
byggdes kommer att bli  
något att berätta om för 
barnbarnen, säger Gunilla 
Wesström, projektchef för Blå linje till 
Nacka.

Små sprängningar till en början

Och visst är det en förändringens tid i 
Nacka. På flera platser har tunnelbanans 
arbetsområden kommit upp under våren 
och nu pågår sprängningar inne på  

arbetsområdena i Järla och vid Skönviks-
vägen. 

–  Vi har börjat med ganska små  
sprängningar men allt eftersom kommer 
borrningar och sprängningar att märkas 
mer, säger Gunilla Wesström.

Det kan vara obehagligt när vi 
spränger men det är helt normalt att det 
skakar och vibrerar. Vi kontrollerar hur 

mycket det vibrerar och anpassar 
sprängningarna efter näraliggande 
byggnader.

I Nacka byggs tre arbetstunnlar, en  
för varje ny station – Sickla, Järla och 
Nacka. 

– Vi kommer att jobba på många platser 
längs med hela sträckan samtidigt, både 
ovan och under jord. Men alla arbeten 
kommer inte att pågå under hela tunnel- 
banans byggtid, säger Gunilla Wesström.

Mer information på webben

Byggtiden för arbetstunnlarna upp- 
skattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi 
att fortsätta bygga spårtunnlar och statio-
ner. Hela arbetet med Blå linje till Nacka 
ska vara klart år 2030 och information om  
arbetet uppdateras löpande på  
nyatunnelbanan.sll.se/nacka-arbeten.

Gunilla Wesström, 
projektchef.

Under våren har utbyggnaden av Blå linje till Nacka tagit  
stora kliv framåt. Arbetet är i full gång på arbetsområdena  
vid Skönviksvägen, i Järla och i Sickla.

”Tiden då tunnelbanan  
till Nacka byggdes kommer 
att bli något att berätta om 
för barnbarnen”

Sprängningar pågår. Under våren har vi börjat spränga på arbetsområdet vid Skönviksvägen och  Värmdöleden. Här kommer vi att bygga en av tre arbetstunnlar.  
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Vad händer här? 
Här bygger vi en arbetsväg  
som ska leda fram till en av  
tre arbetstunnlar i Nacka.  
De röda markeringarna är
 borrhål som ska fyllas med  

sprängmedel när berget  
ska sprängas bort.

En lång resa mot kortare restider
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Här arbetar vi med tunnelbanan
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Skönviksvägen
Gång- och cykelväg avstängd
Från början av juli och i tre månader 
stängs gång- och cykelvägen 
tillfälligt mellan Skönviksvägen och 
Skvaltans väg. Vägen stängs så att vi 
kan bygga en tillfällig gång- och 
cykelbro över den arbetsväg som 
behövs för att bygga tunnelbanan. 
Under avstängningen hänvisas gång- 
och cykeltrafik till gångbron mellan 
Jarlabergsvägen och Nacka Forum.

Sickla/Värmdövägen
Byggstart arbetstunnel
Preliminärt börjar sprängnings- 
arbeten för arbetstunneln i Sickla  
under sommaren. Inledningsvis 
kommer sprängningar att ske vid 
fasta tider. Därefter fortsätter  
arbetet längre in i berget och 
sprängningarna kan ske vid olika 
tidpunkter.

Sickla stationshus
Arbete pågår
Tillsammans med Atrium 
Ljungberg gör vi grundläggnings-
arbeten för Sickla stationshus där 
två entréer på tunnelbanans Blå 
linje till Nacka ska ligga. I arbetet 
ingår bland annat ett rulltrapps- 
schakt och biljetthall för 
tunnelbanan. Mot slutet av 
sommaren börjar sprängningar på 
arbetsområdet vid Sickla station.

Nacka Forum/Jarlaberg
Ledningar till station Nacka
Från mitten av juni pågår 
ledningsomläggningar som behövs 
för att vi ska kunna bygga station 
Nacka. Vi arbetar vid Griffelvägen/
Vikdalsvägen och ner mot Skvaltans 
väg, samt vid Jarlabergsvägen/
Skönviksvägen. Trafik kommer att 
ledas om och hastigheten kommer 
att sänkas förbi arbetena. Arbetet 
ska vara klart i början av 2021.

Utbyggnaden av Blå linje till Nacka pågår på flera 
platser samtidigt. Här kan du se var vi arbetar den 
närmaste tiden.

Skönviksvägen
Sprängningar pågår
De inledande sprängningarna görs för 
att bygga en arbetsväg och för att 
spränga ut öppningen till arbetstunneln 
vid Skönviksvägen. Sprängningar kan 
förekomma måndagar–torsdagar 
klockan 10, 14 och 19.30, samt på 
fredagar klockan 10 fram till i höst. 
Därefter fortsätter arbetet med 
arbetstunneln längre in i berget och 
sprängningarna kan ske 
vid olika tidpunkter.

Järla
Sprängningar pågår
Under sommaren kommer 
arbetet med borrningar och 
sprängningar i Järla att bli mer 
påtagligt än tidigare eftersom vi 
börjar att arbeta oss in i berget. 
Sprängningar kan ske på vardagar 
klockan 10.20, 12.20 och 14.20 
fram till efter sommaren. Då 
fortsätter arbetet med arbets- 
tunneln längre in i berget och 
sprängningarna kan ske vid olika 
tidpunkter.

Mer information  
om våra arbeten  

hittar du på  
nyatunnelbanan.sll.se/

nacka-arbeten



”Det är häftigt att arbetet 
fortsätter nu, 43 år senare”

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut  
i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

1977 stod Kungsträdgårdens station klar 
och ut under Blasieholmen sprängde man 
stickspår ett par hundra meter. Det är de 
som nu ska förlängas och bli en helt ny 
nord-sydlig förbindelse, parallell med den 
gröna linjen under Södermalm.

Började som 20-åring

Sten Nilsson var en av de som arbetade 
med Blå linjen.

–Det är häftigt att allas vårt arbete fort-
sätter nu, 43 år senare. Redan från början 
var ju tanken att banan skulle kunna fort-
sätta söderut och till Nacka, säger Sten 

Nilsson, som sedan några år är pensio-
när. 

Han började arbeta med tunnelbanan 
redan som 20-åring.

– Jag arbetade bland annat som utsätta-
re, vilket innebar att jag på kvällar och nät-
ter gick ner till fronten av tunnlarna och 
markerade på berget var man skulle borra 
dagen därpå, utifrån ingenjörernas beräk-
ningar. 

– De första åren, på 60-talet, var det 
handhållna borrar som användes,  
men 1968 fick vi en av de första större  
maskinerna som användes till borrningar. 
Det blev en stor förbättring, säger Sten  
Nilsson. 

Vatten läckte in

Tunnlarna var mörka och 
blöta, och när man sprängde 
ut Kungsträdgårdens  
station kom man in i ett 
spricksystem med mycket 
vatten. Vattenmängderna 

som rann ner i tunneln var så stora att ar-
betet fick pausas under flera månader. 

– Redan då hade man ventilations- 
trummor som blåste ner frisk luft i tunnlar-
na, och lastbilarna kördes på en speciell 
sorts diesel för att luften under mark skulle 
vara så bra som möjligt, minns Sten Nilsson.

Då var de som byggde tunnlar och 
schakt anställda av Stockholms stad.

– Vi lämnade över utrymmena till SL 
som lade spår och byggde rulltrappor.

Se fler historiska bilder från  
tunnelbanan på stockholmskallan.se

1966. Byggstarten för arbetstunneln på Blasieholmen inför byggandet av Kungsträdgårdens station.  
Nu kommer samma arbetstunnel till användning igen. 

Under jord. Tunnlarna under Kungsträdgården 
var mörka och blöta, men hade ventilation. 

Starkare berg. Innan man spränger tunnlar fylls sprickor med betong, så kallad injektering. På Sten 
Nilssons tid gjordes det för hand. 

Innan tunneln. Arbete med schaktet ner i berget, till 
det som blir tunnelöppningen.

Sten Nilsson

Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. 
Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.
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Region Stockholm
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22550, 104 22 Stockholm
Kundtjänst: 08-600 10 00

Samhällsinformation om nya tunnelbanan
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Framtidens tunnelbanekarta

Här kan du få mer information

Kontakta oss
Om du upplever problem eller störningar 
så vill vi gärna veta det. Du är alltid  
välkommen att kontakta oss med frågor 
eller synpunkter. 

Sms inför varje sprängning
Om du vill veta när vi ska spränga kan  
du anmäla ditt telefonnummer.  
Vi skickar också ut sms med information 
om arbetet. Läs mer på vår webb.

Så når du oss
SL Kundtjänst finns tillgängliga dygnet  
runt, årets alla dagar. Fyll i formuläret på 
nyatunnelbanan.sll.se eller ring  
08-600 10 00.

Sociala kanaler
Följ Nya tunnelbanan, Region Stockholm  
på Facebook, Youtube, Twitter och Linkedin.

På nyatunnelbanan.sll.se har vi samlat all information om tunnelbanans utbyggnad. 
Här kan du titta på kartor, läsa aktuella nyheter och se var vi arbetar just nu. 


